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Fase III – Ensaio Historiográfico 

Conforme determina o item 9.1.1.(c) da Chamada Pública, “os candidatos aprovados na Fase II 

deverão encaminhar [por e-mail até o dia 02/02/2021] um ensaio historiográfico sobre uma 
bibliografia indicada [...]. A banca examinadora disponibilizará em 28/01/2021 [...] a pergunta 

norteadora que subsidiará o ensaio”. 

Abaixo seguem as questões norteadoras de cada módulo dos textos indicados no “Anexo X” da 
Chamada Pública. Desse modo, você escolherá uma das questões para realizar o seu ensaio 

historiográfico.  

Nunca se esqueça: plágio (a cópia, a transcrição pura e simples de textos) é crime. Você até pode citar 

literalmente trechos dos textos indicados ou de outros textos, desde que devidamente aspados e 

referenciados. 

 

 

Questão 1 - Ciência útil e circulação de saberes no universo colonial atlântico 

As ciências e as técnicas no Brasil durante o Iluminismo eram diretamente relacionadas a Portugal e às 

políticas da Coroa. Porém, muitos saberes e práticas circulavam em redes mais amplas, principalmente 

atlânticas. A partir dos textos indicados no módulo 1, discuta a especificidade do Iluminismo no Brasil. 

 

Questão 2 - Assistência à Infância, Medicina e Políticas Públicas no Brasil (1900-1945) 

Na virada do século XIX para o século XX, médicos e intelectuais se debruçaram sobre o tema da 
infância e participaram da formulação das primeiras políticas específicas a essa pauta. A partir da leitura 

dos textos indicados no módulo 2, discuta como a assistência à infância foi transformada em pauta para 

o campo da saúde e intelectual brasileiro, destacando as características de cada período. 

 

Questão 3 - A eugenia e os debates sobre população no Brasil 

No Brasil, o auge da eugenia como movimento organizado se deu entre os anos de 1918 e 1933. Com 

base nos(nas) autores(as) da bibliografia indicada no módulo 3, disserte sobre o movimento eugênico 
no país, chamando a atenção para suas características iniciais em meados da década de 1920 e para as 

controvérsias e os embates travados na virada dos anos 1920 para os anos 1930.  

 


